
ПРЕС-ВИПУСК 
 

 

 

Про основні показники 

роботи промисловості 

у січні–листопаді 2016 року 

 

У січні–листопаді 2016р. обсяг виробництва промислової продукції 

у Кіровоградській області порівняно з січнем–листопадом 2015р. збільшився 

на 18,2%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 14,5%, 

переробній промисловості – на 20,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – на 8,8%. 

У переробній промисловості зростання рівня виробництва зафіксовано на 

підприємствах машинобудування (індекс становив 131,6%), з виготовлення 

виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (128,2%), 

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (125,3%), 

текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів (111,7%), металургійного виробництва, виробництва готових 

металевих виробів, крім машин і устатковання (103,3%). Водночас скорочено 

темпи випуску продукції у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції (індекс – 98,5%), хімічних речовин і хімічної 

продукції (82,8%). 
 

 

Діяльність будівельних підприємств 

Кіровоградської області 

у січні–листопаді 2016 року 

 

У січні–листопаді 2016р. підприємствами області виконано будівельних 

робіт на суму 561,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 

2016р. порівняно з січнем–листопадом 2015р. становив 96,3%.  

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: 

роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 

66,7% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту 

(20% та 13,3% відповідно). 

Підприємствами обласного центру виконано дві третини обсягу 

будівельних робіт по області.  
 

 

Наявність фермерських господарств 

у Кіровоградській області 

станом на 1 листопада 2016р. 

 

Cтаном на 1 листопада 2016р. в області налічується 2550 фермерських 

господарства, які мають у користуванні площу сільськогосподарських угідь,  

що на 81 господарство більше порівняно з 1 листопадом 2015р. 



Найбільша кількість фермерських господарств налічується  

в Маловисківському (205), Кіровоградському (202), Бобринецькому (186)  

та Новоукраїнському (184) районах.  

У користуванні фермерських господарств знаходилося 417,3 тис.га 

сільськогосподарських угідь (на 2,1 тис.га більше ніж на 1 листопада 2015р.),  

в середньому на одне фермерське господарство припадає 163,6 га 

сільськогосподарських угідь.  

 
 

 

Використання енергетичних 

матеріалів та продуктів перероблення 

нафти у листопаді 2016 року 
 

У листопаді 2016р. підприємствами та організаціями області використано 

на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 69,8 млн.м
3
, що  

на 29,7% більше листопада 2015р., газойлів (палива дизельного) – 14,3 тис.т  

(на 37% більше), вугілля кам’яного – 23,8 тис.т (на 2,6% більше), бензину 

моторного – 1,4 тис.т (на 3,5% менше), мазутів топкових важких – 0,2 тис.т  

(на 0,8% менше). 

 
 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу 

на території області через АЗС 

у листопаді 2016 року 

 

У листопаді 2016р. на території області 214 автозаправних станцій 

здійснили продаж світлих нафтопродуктів та газу на суму 188,1 млн.грн.  

Бензину моторного реалізовано 3,2 тис.т, пропану та бутану скраплених – 

2,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,8 тис.т, газу природного скрапленого 

або у газоподібному стані (метану) – 0,3 тис.т. 

В обсязі реалізованого бензину моторного найбільшим попитом 

користувався бензин моторний марки А–92, частка продажу якого у загальному 

обсязі склала 67,7%, найменшим – А–80. 

Станом на 1 грудня 2016р. запаси бензину моторного на АЗС області 

становили 3 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,6 тис.т, пропану та бутану 

скраплених – 0,3 тис.т. 

 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 
 

 

 

 


